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Questões Resolvidas 

 

Read the text and answer questions 25 and 26. 

Brazil has 34 confirmed cases of infection with the new coronavirus. The data, released on Tuesday, 
are from a platform created by the Ministry of Health. 

Until this Tuesday, there were 25 cases in the country. Among the new confirmations, five were in 
Rio de Janeiro, three in São Paulo and one in Rio Grande do Sul. 

With the update, there are already seven states with confirmed cases: São Paulo (19), Rio de Janeiro 
(8), Bahia (2), Rio Grande do Sul (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1) and Alagoas (1). There are 
also two confirmed cases in the Federal District. 

In Rio Grande do Sul, a 60-year-old man who lives in the city of Campo Bom is the first person to be 
diagnosed with covid-19. He traveled to Milan, Italy, between 16 and 23 February and started having 
symptoms like fever and cough on 29 February. The next day, he sought care at a private clinic. 

As he had mild symptoms, he was told to stay at home in isolation. Then, it started to be monitored 
by epidemiological surveillance. 

According to the ministry, of the 34 confirmed cases, 29 are from patients who have traveled to 
countries where there is transmission, especially European countries, such as Italy, the second 
country with the most cases of covid-19. 

Adapted from (https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/scienceandhealth/2020/03/brazil-confirms-34-cases-of-coronavirus.shtml) 

 

Questão 25 

According to the text, we can say that___________. 

a) there wasn’t a significant increase in the number of cases 
b) Rio de Janeiro is the state with the most confirmed cases  
c) most of the confirmed cases are from patients who were infected in Brazil 
d) More than half of the confirmed cases are in Sao Paulo 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. Não é correto dizer que não houve um aumento significativo do 
número de casos, quando esse número aumentou de 25 para 34, de acordo com o texto. Houve 
um aumento de mais de 30%. 

A alternativa B está incorreta. A alternativa diz que o Rio de Janeiro é o estado com maior número 
de casos confirmados. O Rio de Janeiro tem 8 casos confirmados, enquanto São Paulo tem 19. 
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A alternativa C está incorreta. A alternativa diz que a maioria dos casos confirmados são de 
pacientes que foram infectados no Brasil. O texto diz que 29 dos 34 infectados viajaram a lugares 
onde há transmissão do vírus. 

A alternativa D está correta. A alternativa diz que mais da metade dos casos confirmados são em 
São Paulo. Isto é correto, tendo em vista que o texto afirma que 19 dos 34 casos são em São Paulo. 

 

Gabarito: D 

 

Questão 26 

“...data (...)”, underlined in the text is closest in meaning 
to _______ . Except: 

a) figures 
b) date 
c) numbers 
d) information 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. “Figures” tem significação similar a “data”, já que o primeiro siginifica 
números, principalmente de estatísticas. “Data” significa dados. Os dados da estatística e os 
números da estatística são expressões sinônimas. 

A alternativa B está correta. “Date” significa data e não possui nenhuma relação de significação com 
“data”, que significa dados. 

A alternativa C está incorreta. “Numbers” significa números e pode ser utilizado no mesmo sentido 
de “data” nesse contexto, já que os dados da estatística são, normalmente, números. 

A alternativa D está incorreta. “information” significa informação e pode ser usado no mesmo 
sentido de “data” nesse contexto, já que as informações da estatística são, normalmente, os dados 
dela. 

 

Gabarito: B 

 

Questão 27 

The word, “mild”, in bold type in the text, is closest in meaning to __________. Except for: 

a) not serious  
b) not severe 
c) not soft 
d) not harsh 
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Comentários:  

A alternativa A está incorreta. “Not serious” é uma definição possível de “mild”. O enunciado pede 
a alternativa que não tem significação próxima de “mild”. 

A alternativa B está incorreta. “Not severe” é outra possível definição de “mild”. O enunciado pede 
a alternativa que não tem significação próxima de “mild”. 

A alternativa C está correta. “Soft” pode ser considerado um sinônimo de “mild”. Portanto, “not 
soft” não tem significação próxima de “mild”.  

A alternativa D está incorreta. “Harsh” quer dizer que algo é desagradável, cruel, severo. “Not 
harsh”, naturalmente, significa que algo não é desagradável, cruel ou severo. Portanto, temos 
proximidade de significação com “mild”. 

 

Gabarito: C 

Read the text and answer questions 28, 29 and 30. 

The Brazilian ‘Cracolândia’ open drug scene and the challenge of implementing a comprehensive 
and effective drug policy 

Open-air drug scenes represent very substantial challenges to health and law enforcement 
professionals around the world, especially in low- and middle-income (LAMI) countries. Brazil has 
the largest crack cocaine market in the world: 1 million Brazilians have used the drug during the past 
12 months. There are 370 000 regular users living in the 26 state capitals and Federal District, and 
approximately 80% of them use drugs in public places. In São Paulo, the largest metropolitan region 
in Brazil (20.3 million inhabitants), there are several drug scenes with different degrees of visibility. 
‘Cracolândia’ (Crackland) is the oldest (1989) and most densely populated, with 500 residents and 
more than 2000 regular visitors. It is located in the city centre of São Paulo by the main railway 
station (Luz Station). 

Cracolândia’s economy and organization are controlled mainly by local drug trafficking and 
activities linked to drug use, such as unlicensed bars, the sale of stolen objects and prostitution. 
There is a lack of policing-specific strategies, and an absence of community involvement. 
Unemployment and social deprivation also contribute to the open and free use of drugs in this area.  

Adapted from (https://www.researchgate.net/publication/283261765) 

 

Questão 28 

According to the text, we can say that _________________. 

a) Not enough is being done to fight this problem 
b) Cracolandia has 20.3 million inhabitants in Brazil 
c) 1 million brazilians have been regular drug users in the last 12 months  
d) 30% of addicts use drugs in places that are not public 
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Comentários:  

A alternativa A está correta. O texto diz que não há nenhuma política pública específica para lidar 
com a situação da cracolândia. 

A alternativa B está incorreta. O texto diz que São Paulo tem 20,3 milhões de habitantes, não a 
cracolândia. 

A alternativa C está incorreta. O texto diz que 1 milhão de brasileiros usaram essas drogas nos 
últimos 12 meses, mas não regularmente. 

A alternativa D está incorreta. O texto diz que 80% dos viciados em drogas consomem drogas em 
espaços públicos. Isso quer dizer que 20% dos viciados em drogas consomem drogas em lugares não 
públicos, não 30%, como dito pela alternativa. 

 

Gabarito: A 

 

Questão 29 

The expression “law enforcement”, underlined in the text, is closest in meaning to __________ . 

a) lawyer 
b) judge 
c) solicitor 
d) police 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. “Lawyer” significa advogado, enquanto “law enforcement” significa 
policial ou aquele que faz cumprir a lei. 

A alternativa B está incorreta. “Judge” significa juiz, enquanto “law enforcement” significa policial 
ou aquele que faz cumprir a lei. 

A alternativa C está incorreta. “Solicitor” é uma outra forma de dizer advogado, usada 
principalmente no Reino Unido, enquanto “law enforcement” significa policial ou aquele que faz 
cumprir a lei. 

A alternativa D está correta. “Police” é uma das intituições responsáveis pelo “law enforcement”, 
ou seja, garantir que a lei seja cumprida pelos cidadãos. 

 

Gabarito: D 

 

 

 

 



2º Simulado Comentado – EEAR 
Inglês 

 

 

2º Simulado EEAR – Inglês     
www.estrategiamilitares.com.br 

 6 
20 

Questão 30 

In "Open-air drug scenes represent very substantial challenges…", the word, in bold type, is closest 
in meaning to _____________ . Except: 

a) essential 
b) important 
c) big 
d) superficial  

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. “essential” significa essencial e traz uma significação próxima de 
“substantial” que significa de considerável importância, tamanho, valor ou ainda algo que diz 
respeito à essência de algo. 

A alternativa B está incorreta. “Important” significa importante e traz uma significação próxima de 
“substantial” que significa de considerável importância, tamanho, valor ou ainda algo que diz 
respeito à essência de algo. 

A alternativa C está incorreta. “Big” significa grande e traz uma significação próxima de 
“substantial”, que significa de considerável importância, tamanho, valor ou ainda algo que diz 
respeito à essência de algo, no contexto apresentado. 

A alternativa D está correta. “Superficial” significa algo superficial, raso, sem importância. Por isso, 
não conseguimos identificar nenhuma relação de significação entre “superficial” e “substantial”. 

 

Gabarito: D 

 

Read the text and answer questions 31, 32 and 33. 

Air Traffic Control Enters the 21st Century 

It’s a frigid March morning at John F. Kennedy International Airport in New York as jet after jet roars 
overhead, noses up, clawing its way into the air. The only clue that a late-season snowstorm canceled 
more than 700 flights at this airport just two days earlier is the dirty slush still lining the streets of 
New York and the meltwater dripping from the bridges. 

At most airports, the morning’s air traffic volume would be considered exceptionally heavy, but in 
the top of JFK’s 18-story air traffic control tower, it’s business as usual, the four controllers speaking 
softly to one another and into their headsets. It’s not always like this, says Steve Abraham, a 
seasoned air traffic controller and local chapter president of the National Air Traffic Controllers 
Association. “When things don’t work well, there is definitely a different level of volume,” he says 
with a laugh. When there are pop-up thunderstorms or traffic jams on the taxiway, “there is 
cacophony back and forth across the tower.” 

I was at JFK that frosty day for a demonstration of a new technology designed to keep things 
working well and voices low in the control tower. Called Data Communications, or Data Comm, it 
represents a simple idea: Instead of transmitting complex clearance information between 
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controllers and pilots over a crowded radio channel, why not send it directly to the airplane’s flight 
computers? This could speed up the clearance process when the controllers are dealing with 
problems. Says Abraham: “Our ground controller—during a big thunderstorm even, there is no 
person busier in the FAA.” 

Adapted from (https://www.airspacemag.com/flight-today/air-traffic-calming-devices-180967713/) 

 

 

Questão 31 

According to the text, we can say that _________________. 

a) Data Communications can make the clearance process faster.  
b) the feedback from the new system users is 100% positive 
c) Data Communications will slow down communications 
d) Data Communications will replace people working in air traffic control 

 

Comentários:  

A alternativa A está correta. O texto afirma que o Data Comm pode acelerar o processo de liberação 
das aeronaves. A alternativa afirma a mesma coisa, apenas modificando algumas palavras como 
“faster” ao invés de “speed up”. 

A alternativa B está incorreta. O texto não fala sobre feedback dado por usuários. Ele apenas narra 
quais seriam as vantagens e como o sistema facilitaria a vida dos controladores. 

A alternativa C está incorreta. A alternativa diz que o sistema vai tornar a comunicação mais lenta, 
enquanto o texto diz que o sistema vai tornar a comunicação mais rápida e eficiente. 

A alternativa D está incorreta. O texto não fala, em momento algum, sobre a possibilidade de 
substituição de pessoas por máquinas ou quaiquer outros artifícios. 

 

Gabarito: A 

 

Questão 32 

According to the text, we can infer that ________________. 

a) Data Comm will fail to substitute the old system in the future 
b) Data Comm could avoid many flight delays and cancellations 
c) JFK is using Data Comm in every flight 
d) Data Comm will be used only in cases when the the controllers are dealing with problems 
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Comentários:  

A alternativa A está incorreta. O texto não trata, em momento algum, do processo de substituição 
do sistema atual pelo Data Comm. Por isso, não podemos afirmar que o Data Comm vai falhar ao 
substituir o sistema atual. 

A alternativa B está correta. Segundo o texto, o Data Comm pode tornar a comunicação mais rápida 
e efetiva entre a torre de controle e a aeronave em momentos de tempestades de raios ou 
congestionamento de aviões na pista. 

A alternativa C está incorreta. O texto não diz que o aeroporto JFK está usando o Data Comm em 
todos os voos, apenas fala sobre uma demonstração feita com o novo sistema. 

A alternativa D está incorreta. O texto não diz que o Data Comm vai ser usado apenas em casos  
quando os controladores estiverem lidando com problemas. O texto diz que o sistema pode ser mais 
importante nessas situações, mas não que ele será usado apenas nessas situações. 

 

Gabarito: B 

Questão 33 

In “At most airports, the morning’s air traffic volume would be considered exceptionally heavy, but 
in the top of JFK’s 18-story air traffic control tower, it’s business as usual…”, we can say that the air 
traffic control tower ________________. 

a) has a few stories about airplanes 
b) has exactly 18 stories about airplanes 
c) is a building that has 18 floors 
d) is a building that has 18 rooms 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. Quando o trecho do texto cita a palavra “story”, nesse contexto, não 
significa que ele esteja falando de histórias, mas sim de andares. Portanto, é incorreto dizer a torre 
de controle de tráfego aéreo tem algumas histórias sobre aviões. 

A alternativa B está incorreta. Quando o trecho do texto cita a palavra “story”, nesse contexto, não 
significa que ele esteja falando de histórias, mas sim de andares. Portanto, é incorreto dizer que a 
torre de controle de tráfego aéreo tem exatamente 18 histórias sobre aviões. 

A alternativa C está correta.  Quando o trecho do texto cita a palavra “story”, nesse contexto, não 
significa que ele esteja falando de histórias, mas sim de andares. Portanto, é correto dizer que a 
torre de controle de tráfego aéreo é um prédio de 18 andares. 

A alternativa D está incorreta. Quando o trecho do texto cita a palavra “story”, nesse contexto, não 
significa que ele esteja falando de histórias, mas sim de andares. Portanto, é incorreto dizer que a 
torre de controle de tráfego aéreo é um prédio com 18 cômodos. 

 

Gabarito: C 
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Read the text and answer questions 34, 35 and 36. 

What is Anxiety? 

People can feel anxious about a lot of things: the first day of school, a job interview, a first date. 
Anxiety is that pang of “what if” that makes your heart race and your palms sweaty. There’s a 
difference between healthy anxiety and a paralyzing fear about the future. Anxiety disorder is when 
feelings of worry and fear about events in the future begin to interfere with daily life.  

If you’re experiencing an anxiety disorder, know that you’re not alone. Anxiety disorders are among 
the most common mental health disorders in the U.S.. They affect over 40 million adults every single 
year. And, kids experience anxiety disorder, too: over 25% of people between 13 and 18 live with 
anxiety today.   

Adapted from (https://www.crisistextline.org/get-help/anxiety) 

 

Questão 34 

According to the text, we can say that ________________. 

a) anxiety is always a mental healthy disorder 
b) anxiety can be healthy or unhealthy depending on the circumstances 
c) anxiety affected more than 400 million adults in the last ten years in the U.S. 
d) less than one fourth of the teenagers live with anxiety today 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. A alternativa diz que a ansiedade é sempre uma doença mental. Mas 
o texto diz que a ansiedade é algo natural e até saudável dependendo do nível de ansiedade a que 
um indivíduo é submetido. 

A alternativa B está correta. A ansiedade pode ser saudável ou não dependendo das circunstâncias. 
O texto diz isso com outras palavras. Ele explica que a ansiedade é um mecanismo natural do corpo, 
mas se elevado a certo nível passa a ser uma doença. 

A alternativa C está incorreta. O texto, de fato, diz que a ansiedade afeta pelo menos 40 milhões de 
adultos por ano nos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que esses números se somem ano após 
ano. Vários afetados pela doença em um ano continuam sendo afetados pela doença no ano 
seguinte, por exemplo.  

A alternativa D está incorreta. O texto diz que mais de 25% dos jovens entre 13 e 18 anos vivem com 
ansiedade, enquanto a alternativa diz que menos de um quarto dos adolescentes sofrem de 
ansiedade. 

 

Gabarito: B 
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Questão 35 

According to the text, we can infer that _______________. 

a) It’s not normal to be anxious about your first day of school 
b) If anxiety makes your heart race and your palms sweaty, then it’s a disease 
c) Healthy anxiety is when it becomes to interfer in your daily life 
d) Healthy anxiety is when you feel anguished because of a specific event 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. O texto diz que é, sim, normal sentir-se ansioso antes de seu primeiro 
dia de aula, uma entrevista de emprego ou um primeiro encontro. 

A alternativa B está incorreta. Coração disparado e mãos suando são sintomas normais de 
ansiedade. Sentir esses sintomas não indica que esta ansiedade seja uma doença. 

A alternativa C está incorreta. A ansiedade saudável NÃO pode interferir no seu dia a dia. Isso é um 
sinal de que essa ansiedade não é mais saudável. 

A alternativa D está correta. O texto diz que é normal e saudável sentir-se ansioso antes de situações 
atípicas e específicas como um primeiro encontro, uma entrevista de emprego ou o primeiro dia de 
aula. Portanto, é correto dizer que a ansiedade saudável é quando sentimos angústia por conta de 
algum evento específico. 

 

Gabarito: D 

 

Questão 36 

According to the text, choose the best response. 

In “Anxiety is that pang of “what if” that makes your heart race and your palms sweaty”. We can 
infer that___________. 

a) anxiety is a little bit of doubtful thoughts 
b) anxiety makes you have a heart attack 
c) anxiety is a moment when you feel certain of things in life 
d) anxiety is that hit of doubtful thoughts that brings butterflies to your stomach 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. Ansiedade não é um pouco de pensamentos duvidosos. O trecho diz 
que ansiedade é aquela pancada de dúvida que faz com que seu coração dispare e suas mãos suem. 

A alternativa B está incorreta. O texto não afirma, em momento algum, que ansiedade faz com que 
você tenha um ataque do coração.  
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A alternativa C está incorreta. A alternativa diz que ansiedade é um momento em que você tem 
certezas sobre a vida. O trecho diz, na verdade, que a ansiedade é um momento de incerteza, não o 
contrário. 

A alternativa D está correta. A ansiedade é uma pancada de pensamentos duvidosos que trazem 
aquele frio na barriga. O trecho diz a mesma coisa com outras palavras. Ansiedade é aquela pontada 
de “e se” que faz com que seu coração dispare e suas mãos suem. 

 

Gabarito: D 

Read the text and answer questions 37 and 38. 

American Culture 

American culture encompasses the customs and traditions of the United States. "Culture 
encompasses religion, food, what we wear, how we wear it, our language, marriage, music, what we 
believe is right or wrong, how we sit at the table, how we greet visitors, how we behave with loved 
ones, and a million other things," said Cristina De Rossi, an anthropologist at Barnet and Southgate 
College in London. 

The United States is the third largest country in the world with a population of more than 325 million, 
according to the U.S. Census Bureau. A child is born every 8 seconds, and a person dies every 12 
seconds. 

In addition to Native Americans who were already living on the continent, the population of the 
United States was built on immigration from other countries. Despite recent moves to close the U.S. 
borders to new immigrants and refugees, a new immigrant moves to the United States every 33 
seconds, according to the Census Bureau. 

Because of this, the United States is one of the most culturally diverse countries in the world. Nearly 
every region of the world has influenced American culture, most notably the English who colonized 
the country beginning in the early 1600s. U.S. culture has also been shaped by the cultures of Native 
Americans, Latin Americans, Africans and Asians. 

The United States is sometimes described as a "melting pot" in which different cultures have 
contributed their own distinct "flavors" to American culture. Just as cultures from around the world 
have influenced American culture, today American culture influences the world. The term Western 
culture often refers broadly to the cultures of the United States and Europe. 

Adapted from (https://www.livescience.com/28945-american-culture.html.) 

 

Questão 37 

The word “encompasses”, in bold type, in the text, is closest in 
meaning to ______________ . Except: 

a) lacks 
b) comprehends 
c) includes 
d) comprises 



2º Simulado Comentado – EEAR 
Inglês 

 

 

2º Simulado EEAR – Inglês     
www.estrategiamilitares.com.br 

 12 
20 

Comentários:  

A alternativa A está correta. “Lack” significa a falta de alguma coisa, enquanto “encompasses” 
denota inclusão. Portanto, as palavras não possuem relação de significação. 

A alternativa B está incorreta. “Comprehends” é uma palavra usada para introduzir fatores que 
incluem determinado conceito, enquanto “encompasses” denota inclusão. As duas palavras, 
portanto, possuem relação próxima de significação. 

A alternativa C está incorreta. “Includes” é uma palavra que significa incluir, assim como a palavra 
“encompasses” que também significa incluir. 

A alternativa D está incorreta. “Comprises” é um sinônimo de “encompasses” e, portanto, possuem 
significados parecidos. 

 

Gabarito: A 

 

Questão 38 

All the underlined words from the text are in the past tense, 
except: 

a) loved 
b) were 
c) was 
d) has influenced 

 

Comentários:  

A alternativa A está correta. “Loved”, neste contexto, não apresenta característica de passado. 
Trata-se de um verbo em sua forma nominal do particípio. São as pessoas amadas, mas elas são 
amadas no presentes, e não foram amadas no passado. 

A alternativa B está incorreta. “Were” é o verbo “be” no passado simples, mais especificamente, o 
passado de “are”. 

A alternativa C está incorreta. “Was” é o verbo “be” no passado simples, mais especificamente, o 
passado de “is”. 

A alternativa D está incorreta. “Has influenced” é o “Present Perfect” do verbo “influence”. 
Portanto, temos uma forma passada de um verbo, como pede o enunciado. 

Gabarito: A 
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Questão 39 

“U.S. culture has also been shaped by the cultures of Native Americans, Latin Americans, Africans 
and Asians.” The sentence means that 

a) U.S. culture was put in jeopardy because of immigrants 
b) Latin Americans, Africans and Asians dominated U.S. original culture 
c) Native Americans, Latin Americans, Africans and Asians didn’t interfere in the U.S. culture 
d) Native Americans, Latin Americans, Africans and Asians have contributed to U.S. culture 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. A cultura americana não foi prejudicada pelos imigrantes, de acordo 
com o texto. 

A alternativa B está incorreta. O texto não diz que os latinos, africanos e asiáticos dominaram a 
cultura americana, mas sim que ela também foi moldada pelas culturas desses povos. 

A alternativa C está incorreta. A alternativa diz que as culturas dos povos citados não interferiram 
na cultura americana, mas o texto diz que elas ajudaram a moldar a cultura americana. 

A alternativa D está correta. A alternativa diz o mesmo que o texto, porém com outras palavras. Os 
americanos nativos, latinos, africanos e asiáticos contribuíram para a cultura dos Estados Unidos. 

Gabarito: D 

Read the text and answer question 40. 

 
Adapted from (https://www.boredpanda.com/im-a-dog-behaviour-therapist-who-draws-comic-strips-about-
dogs/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic) 

 

Questão 40 

The word “My” in the text is a ____________ pronoun. 

a) subject 
b) relative 
c) reflexive 
d) possessive 
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Comentários:  

A alternativa A está incorreta. “My” não é um tipo de “subject pronoun”, pois esse tipo de pronome 
atua como sujeito na oração. “My” não exerce função de sujeito. 

A alternativa B está incorreta. “My” não é um “relative pronoun”. “Relative pronouns” são usados 
para retomar palavras já citadas anteriormente, e não é essa a função de “my” no texto. 

A alternativa C está incorreta. “reflexive pronouns” são aqueles que posuem terminações em “self” 
(no singular) ou “selves” (no plural). “Myself” é um exemplo de pronome reflexivo.  

A alternativa D está correta. “My” é um pronome possessivo, pois o seu uso indica que os Uggs 
(marca de botas) são da mulher.  

 

Gabarito: D 

Read the text and answer question 41. 

Los Angeles Lakers versus Boston Celtics 

The Los Angeles Lakers and the Boston Celtics have met 12 times in the NBA finals. They tower above 
the competition in terms of Hall of Fame inductees (some two dozen each) and championships (17 
for Boston and 16 for Los Angeles). Try to name better personal rivalries than Magic Johnson versus 
Larry Bird or Bill Russell versus Wilt Chamberlain. 

Adapted from https://bleacherreport.com/articles/1097585-peyton-and-eli-need-to-promote-not-avoid-sibling-rivalry 

Questão 41 

According to the text,  

a) Both teams have around 24 hall of fame inductees each 
b) Magic Johnson had a personal rivalry with Bill Russell 
c) Los Angeles Lakers is the biggest champion in NBA History 
d) Boston Celtics won NBA championship 12 times 

 

Comentários:  

A alternativa A está correta. O texto diz que cada um dos dois times possui por volta de duas dúzias 
de selecionados para o hall da fama. Duas dúzias é igual a 24.  

A alternativa B está incorreta. Segundo o texto, a rivalidade do Magic Johnson era com Larry Bird, 
não com Bill Russell. 

A alternativa C está incorreta. O texto diz que o Boston Celtics é o maior vencedor da NBA com 17 
títulos, enquanto o Los Angeles Lakers têm 16 títulos. O time de Boston é o maior vencedor da NBA. 

A alternativa D está incorreta. O time de Boston enfrentou o time de Los Angeles 12 vezes nas finais 
da NBA. Mas O time de Boston ganhou o campeonato da NBA em 17 oportunidades, não 12. 

 

Gabarito: A 
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Read the text and answer questions 42 and 43. 

The Second World War 

World War II, also called Second World War, conflict that involved virtually every part of the world 
during the years 1939–45. The principal belligerents ________ the Axis powers—Germany, Italy, and 
Japan—and the Allies—France, Great Britain, the United States, the Soviet Union, and, to a lesser 
extent, China. The war was in many respects a continuation, after an uneasy 20-year hiatus, of the 
disputes left unsettled by World War I. The 40,000,000–50,000,000 deaths incurred in World War II 
make it the bloodiest conflict, as well as the largest war, in history. 

Adapted from https://www.britannica.com/event/World-War-II 

 

Questão 42 

Choose the appropriate word to fill in the blank. 

a) was 
b) were 
c) are 
d) is 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. “Was” não pode ser usado nessa situação por conta do fato de a 
palavra “belligerents” estar no plural. “Belligerents” poderia, portanto, ser substituída por “they”. 
“They” pede o verbo na terceira pessoa do plural “were”, e não “was”. 

A alternativa B está correta. “The principal belligerents” pode ser substituído pelo “subject pronoun 
they” e, desta forma, o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural “were”. 

A alternativa C está incorreta. “Are” não pode ser usado nessa situação por conta do fato de a 
palavra “belligerents” estar no plural e de a ação ocorre no tempo passado. “Belligerents” poderia, 
portanto, ser substituída por “they”. “They” pede o verbo na terceira pessoa do plural do past simple 
“were”, e não “are”. 

A alternativa D está incorreta. “Is” não pode ser usado nessa situação por conta do fato de a palavra 
“belligerents” estar no plural e de que a ação ocorre no tempo passado. “Belligerents” poderia, 
portanto, ser substituída por “they”. “They” pede o verbo na terceira pessoa do plural “were”, e não 
“is”. 

 

Gabarito: B 
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Questão 43 

Choose the best alternative according to the text. 

a) The Second World War lasted for 7 years. 
b) The Allies won the war bacause of the massive help from the USA. 
c) The Second World War was, in many ways, a prolongation of the WW1. 
d) China refused to be part of the Allies. 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. A segunda guerra mundial durou de 1939 a 1945. Portanto, é 
incorreto dizer que a guerra durou 7 anos. 

A alternativa B está incorreta. A alternativa expressa uma verdade histórica, porém é importante 
ressaltar que a questão pede a melhor alternativa de acordo com o texto. O texto não fala nada 
sobre o apoio americano ter sido chave para a vitória dos aliados. 

A alternativa C está correta. A alternativa diz que a segunda guerra mundial foi um prolongamento 
da primeira guerra mundial. O texto diz o mesmo com outras palavras. O texto diz que a segunda 
guerra foi, em muitos aspectos, uma continuação da primeira por conta das várias disputas que 
foram deixadas não resolvidas. 

A alternativa D está incorreta. O texto diz que a China estava do lado dos Aliados, mas com atuação 
mais discreta, não que a China se recusou a lutar junto com os Aliados. 

 

Gabarito: C 

Read the text and answer questions 44, 45 and 46. 

Child Psychology and Development 

Child psychology is one of the many branches of psychology and one of the most frequently studied 
specialty areas. This particular branch focuses on the mind and behavior of children from prenatal 
development through adolescence. Child psychology deals not only with how children grow 
physically, but with their mental, emotional, and social development as well. 

Historically, children were often viewed simply as smaller versions of adults. When Jean Piaget 
suggested that children actually think differently than adults, Albert Einstein proclaimed that the 
discovery was "so simple that only a genius could have thought of it." 

Adapted from https://www.verywellmind.com/what-is-child-psychology-2795067 

Questão 44 

Choose the best alternative according to the text. 

a) Child psychology deals with mental, emotional, and social development, but not physical growth. 
b) Child psychology focuses on the mind and behavior of children from the moment they are born 
until adolescence. 
c) Albert Einstein was ironic about Jean Piaget’s dicovery on how children think. 
d) Until a recent past, people didn’t know children think differently than adults. 
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Comentários: 

A alternativa A está incorreta. O texto diz que a psicologia infantil lida com o crescimento físico, 
mental, emocional e desnevolvimento social. A alternativa diz que a psicologia infantil não lida com 
o crescimento físico. 

A alternativa B está incorreta. A alternativa diz que a psicologia infantil foca em crianças desde seu 
nascimento até a adolescência. O texto diz que a psicologia infantil foca nas crianças desde o pré-
natal até a adolescência. 

A alternativa C está incorreta. Albert Einstein não foi irônico, como afirma a alternativa. Ele 
realmente achou que foi uma grande descoberta de Jean Piaget, embora fosse algo muito simples. 

A alternativa D está correta. A alternativa diz que até um passado recente, as pessoas não sabiam 
que crianças pensavam diferente de adultos. Podemos dizer que a alternativa está correta, pois a 
única dúvida estaria no uso do adjetivo recente. Mas Albert Einstein viveu durante boa parte do 
século passado, o que nos dá certeza de que a descoberta ocorreu num passado recente, 
historicamente falando. 

 

Gabarito: A 

 

Questão 45 

“This particular branch focuses on the mind and behavior of children from prenatal development 
through adolescence.” The word in bold is used as _________ in the text. 

a) conjunction 
b) preposition 
c) adverb 
d) adjective 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. “Through” não pode ser usado como conjunção por não se tratar de 
um conectivo entre ideias ou orações.  

A alternativa B está correta. “Through” é uma preposição, nesse caso, pois é seguido do substantivo 
adolescência, a quem ele se refere. Caso não fosse seguido de um substantivo, seria um advérbio. 

A alternativa C está incorreta. “Through” seria advérbio se o contexto não trouxesse um substantivo 
após a palavra “through”, o que a transforma em uma preposição. 

A alternativa D está incorreta. “Through” não pode ser adjetivo, pois o adjetivo é uma palavra que 
modifica o substantivo, o que não acontece no contexto apresentado, já que “through” apenas se 
refere a “adolescence”, mas não a modifica ou a caracteriza. 

 

Gabarito: B 
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Questão 46 

The negative form of the underlined sentence is 

a) This particular branch doesn’t focus on the mind and behavior of children. 
b) This particular branch don’t focus on the mind and behavior of children. 
c) This particular branch hasn’t focused on the mind and behavior of children. 
d) This particular branch hadn’t focused on the mind and behavior of children. 

 

Comentários:  

A alternativa A está correta. “This particular branch” pode ser substituído pelo pronome “it” e, por 
isso, sua forma negativa tem de vir no presente e na terceira pessoa do singular (he, she , it). Na 
afirmativa, temos: it focuses. Na negativa, temos: It doesn’t focus. 

A alternativa B está incorreta. “This particular branch” pode ser substituído pelo pronome “it” e, 
por isso, sua forma negativa tem de vir no presente e na terceira pessoa do singular (he, she , it). Na 
negativa, não podemos falar “it don’t”, mas sim “it doesn’t”. 

A alternativa C está incorreta. “This particular branch” pode ser substituído pelo pronome “it” e, por 
isso, sua forma negativa tem de vir no presente e na terceira pessoa do singular (he, she , it). “Hasn’t 
focused” está no “present perfect”, não no “present simple”, como pede a questão. 

A alternativa D está incorreta. “This particular branch” pode ser substituído pelo pronome “it” e, 
por isso, sua forma negativa tem de vir no presente e na terceira pessoa do singular (he, she , it). 
“Hadn’t focused” está no “past perfect”, não no “present simple”, como pedido pelo enunciado, que 
pede apenas a forma negativa, em momento algum pedindo para alterar o tempo verbal original da 
frase. 

 

Gabarito: A 
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Read the text and answer questions 47 and 48. 

 
Adapted from https://www.boredpanda.com/im-a-dog-behaviour-therapist-who-draws-comic-strips-about-dogs 

 

 

 

 

Questão 47 

What is the main verb tense used in the dialogue above? 

a) Simple Past 
b) Simple Future 
c) Simple Present 
d) Present Continuous 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. O diálogo não apresenta nenhum verbo no “simple past”. O diálogo 
é todo desenrolado no tempo presente. 

A alternativa B está incorreta. O diálogo não apresenta nenhum verbo no futuro. Não se pode 
observar “will” nem “going to” em nenhum momento do diálogo.  

A alternativa C está correta. Todo o diálogo se passa no tempo presente. Pode-se observar o uso de 
“there are”, “can”, “carry and pull”… 

A alternativa D está incorreta. O “present continuous” depende do uso do gerúndio como marca 
desse tempo verbal. Não se pode observar, em momento algum, o uso do gerúndio no diálogo e, 
portanto, não há a presença do tempo verbal “present continuous” na tirinha. 

 

Gabarito: C 
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Questão 48 

Choose the best alternative according to the dialogue in the cartoon 

a) Animals can’t have jobs beacause they aren’t rational. 
b) There are many jobs available for animals. 
c) Only horses, dogs, mules, cows and chickens have jobs among the animals. 
d) The puppy was disappointed to know he could have a job in the future. 

 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta. O texto não cita o fato de os animais serem irracionais nem que os 
animais não podem ter trabalhos. 

A alternativa B está correta. O pai dá vários exemplos de trabalhos disponíveis para diversas 
espécies de animais. Portanto, é correto afirmar que há muitos trabalhos disponíveis para animais. 

A alternativa C está incorreta. O pai cita exemplos de trabalhos executados por cavalos, cães, mulas, 
vacas e galinhas, mas não diz que apenas essas espécies tem trabalho. Não há nenhum tipo de 
restrição em sua fala. Portanto, não podemos afirmar que apenas essas espécies possuem trabalho, 
de acordo com o texto. 

A alternativa D está incorreta. Não se pode afirmar que o filhote ficou desapontado com a resposta 
do pai, pois é notório o sorriso de satisfação com o qual ele escuta atentamente a resposta do pai 
lhe dizendo que há várias possibilidades de trabalho disponíveis. 

 

Gabarito: B 
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